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 مقدمه -1

ود. شیکی از موضوعات اساسی کشور محسوب میانبوه جمعیت جوان و فارغ التحصیل، با توجه به ع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موضو

 1.هاي برنامه ریزان بوده استو رفع آن همواره از جمله دغدغهمطرح است ، اقتصادي و فرهنگی ي مخرب اجتماعیبیکاري به عنوان یک پدید

درصد را پشت  3ه معدل رشد جمعیت سالیانه حدود به طوري ک ،سابقه جمعیت مواجه شدبا رشد بی 1330-1360ایران در فاصله دهه      

شرایط د. دو برابر شتقریبا  سال،  20جمعیت ایران هر  .میلیون نفر برسد 50به حدود  1365جمعیت ایران در سال  ،این امر منجر شد .سر گذاشت

در دهه  2/1به حدود  1355-1365در دهه  9/3باعث شد نرخ رشد جمعیت از  80و  70در دهه دولت هاي کاهش جمعیت سیاست اجتماعی و

بر اساس سرشماري  جمعیت کشور .هستیم بسیار مالیمبا این روند در حال حاضر شاهد نرخ رشد جمعیت کشور به صورت  ،برسد 1395-1385

  درصد زن هستند.  49درصد مرد و  51از این تعداد  ،لیون نفر رسیدیم 79926270 به عدد 1395نفوس مسکن سال  عمومی

توسعه آموزش ، 60افراد متولد دهه تراکم جمعیت غیرفعال در  2پیوسته درحال افزایش است.جمعیت غیرفعال  ده سال گذشتهتحوالت  طی     

 اقتصاد ایران با یک تحول مهم در سمت عرضه نیروي کار مواجه باشدعالی و گرایش جمعیت جوان به سمت افزایش تحصیالت عالی سبب شده 

ي و نرخ بازار کار اتفاقی است که نرخ بیکارموج ورود به . بگیرندبازار کار  به ورودو جمعیت جوان و داراي تحصیالت عالی به خصوص زنان تصمیم 

و  هاي جمعیت جوانهاي شغلی با ویژگیفرصت توجه بهمشارکت را در آستانه تغییرات قابل توجه قرار داده است. از این رو بحث ایجاد اشتغال با 

دهد، نشان می 1395گذاري مناسب دارد. در حال حاضر هرم سنی جمعیت سال بیش از گذشته نیاز به توجه و سیاست ،داراي تحصیالت عالی

 .دهدسال جامعه ، بخش اعظمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می 15-65سن 

در بستر تغییرات ساختار سنی در کشور ما فازي از تحوالت جمعیتی آغاز شده است که نسبت جمعیت در سنین فعالیت به  در این شرایط     

پنجره جمعیتی یک وضعیت موقتی در ساختار جمعیتی ایران است که در . شودمی گفته» 3پنجره جمعیتی«به این شرایط  ;رسدحداکثر خود می

رونق سمت و حرکت کشور به برنامه ریزي دقیق فرصت مناسبی براي  در این دوره4.کشدباز شده و براي حدود چهار دهه طول می 1385سال 

ی به و مشکالت و معضالت شودتهدیدي براي آینده کشور تواند به فرصت طالیی پیش رو میتوجه نکردن . اشتغال وجود داردتولید و و اقتصادي 

   .هاي سنگینی دچار کندعقب افتادگی به مشکالت و هامدتتواند هر کشوري را تا که می کندتر ایجاد مراتب پیچیده

 ایران جمعیتی هرم بررسی - 1-1

-34 نیس فاصله به کشور، مربوط جمعیت برآمدگی بیشترینپی به این نکته می بریم که  1395در شرایط حاضر با بررسی هرم جمعیتی سال 

میانگین سنی جمعیت کشور  دهند. ، جمعیت قابل توجه اي از هرم جمعیتی کشور را تشکیل می 60متولدین دهه  افراد واقع در. است سال 30

ساله در ترکیب  0-4بریم اینکه جمعیت به نکته دیگري پی می 95جمعیتی سال با مشاهده نمودار هرم  .5سال است 1/31برابر با  95در سال 

سال آینده نیز موج دوم  10است. با این شرایط ما در حدود  60جمعیتی کشور قابل توجه است. در واقع این جمعیت حاصل فرزندآوري دهه 

  یابد. ر افزایش چشمگیري میافزایش جمعیت نیروي کار مواجه هستیم و شمار جمعیت جوان و آماده به کا

 سر پشت را خود کهنسالی و بازنشستگی دوران شروع 1430 سال در 60، افراد متولدین دهه ) به نظر می رسد2شماره ( مشاهده نموداربا      

ي تبعات منفی اقتصادافزایش جمعیت سالمند کشور، به نوبه خود شود در این شرایط میو هرم سنی جمعیت به شکل استوانه گذاشت  خواهند

  .ردنیز به همراه دا

                                                           
      31: 1387کرباسی و همکاران، 1
  اندخانوارها که شاغل و یا بیکار (جویاي کار) نبوده )ترساله و بیش 10(تمامی اعضاي ٢

3 Demographic Window of  Opportunity 

  .1394ی.اجتماع علوم گروه اجتماعی، علوم و روانشناسی دانشکده ه اي مشکل افزا، کارشناسی ارشد،دیلمی،گالوش.پنجره جمعیتی یک مهبت یا یک موهبت پدید، سلیمی ٤ 
  .میانگین سنی متوسط سن افراد یک جامعه است 5
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  ،مرکز آمار ایران1395نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن : مآخذ

  

 مآخذ: رصدخانه ملی علم و فناوري پژوهشگاه دانش پژوه 
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  وضعیت بازار کار و اشتغال کشور  -2

  کشور 6جمعیت و نرخ بیکاري -1-2

 10-14میلیون نفر و همچنین نرخ بیکاري بین  4/2-2/3دهد تعداد بیکاران ده سال گذشته در کشور ، ساالنه در بازده ها نشان میبررسی

. ترسیم که تعداد بیکاران تقریبا همگام با نرخ بیکاري ساالنه اسبوده است. با مقایسه نرخ بیکاري و تعداد بیکاران به این نتیجه میدرصد متغیر 

میلیون نفر رسیده  2/3درصد و همچنین جمعیت بیکار کشور نیز به حدود 12/ 4نرخ بیکاري در کشور برابر با  1395در شرایط حاضر در سال 

 .است

توان به عنوان سیگنال از بهبود شرایط کسب وکار در یابد، اما این کاهش را نمیالبته باید توجه داشت در یک فصل نرخ بیکاري کاهش می     

زیرا ممکن است افراد به دلیل کیفیت پایین کار یا نیافتن کار مناسب تصمیم به خروج بازار کنند، بدین معنی که با نیافتن شغل جز  ;نظر داشت

  .جمعیت غیر فعال کشور شوند و مجددا در فصول آتی به بازار برگردند

  

 
  ایران آمار مرکز ،1395کار سال  نیروي از آمارگیري مآخذ : طرح    

  

  
  ایران آمار مرکز ،1395کار سال  نیروي از آمارگیري مآخذ : طرح

                                                           
  ساله و بیشتر) 10(نسبت افراد بیکار یا در جستجوي کار به جمعیت واقع در سن فعالیت 6 
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  7نرخ مشارکت اقتصادي  -2-2

از جمعیت در سن کار درصد 4/39 حدود. در واقع دارددرصدي  4/39حکایت از نرخ مشارکت اقتصادي  1395آخرین آمار کار کشور در سال 

زیرا بخش بزرگی از افراد سن کار  ;می شود خود معضلی براي کشور محسوب این شرایط کشور، حاضر به عرضه کار خود در بازار کشور هستند که

دلیل ادامه تحصیالت و عدم وجود شغل با کیفیت  عمدتا بهکشورحاضر نیستند کار خود را عرضه کنند و شرایط حضور براي فعالیت در بازار کار، 

اجتماعی  هايي بروز نابسامانیعاملی برا، شوند. هر چه نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت کل بیشتر باشدندارند و جمعیت غیر فعال محسوب می

د، واست. همچنین نکته مهمی باید توجه داشته باشیم این است که چنانچه نرخ مشارکت افزایش یابد و تمهیداتی براي ایجاد اشتغال اندیشیده نش

ال گذشته این نرخ در حال افزایش س 5دهد طی ) نرخ مشارکت اقتصادي نشان می5یابد. در نمودار شماره (جمعیت بیکار و نرخ بیکاري افزایش می

 است.

 نفر 6/3به  8»نسبت کل جمعیت به تعداد شاغالن« کشور، فعال غیر و جوان جمعیت افزایش و گذشته دهه در پایین اشتغال زایی بر عالوه     

 یازهاين تأمین دشواري معناي به اخیر هايسال طی نسبت این افزایش. است باال بسیار میانگین جهانی با مقایسه در رقم این که است رسیده

 است. فقر گسترش نتیجه در و خانوارها

  

  
  ایران آمار مرکز ،1395کار سال  نیروي از آمارگیري مآخذ : طرح

 

  جمعیت شاغلین کشور  -3-2

دهه کند که طی آشکار میشواهد این موضوع را  نشان داده شده است. 1384-1395هاي ) تعداد شاغلین کشور طی سال6در نمودار شماره (

رسیده است. نکته قابل ذکر این است که تفاوت  تعداد 1395میلیون در سال  6/22به  1384میلیون در سال  6/20جمعیت شاغلین از جاري 

ورت نگرفته زایی عملکرد مطلوبی در کشور صسال گذشته از نظر اشتغال 10میلیون نفر است، یعنی در  2حدود  1395با سال 1384شاغلین سال 

که نسبت ، اندسال تشکیل داده 34تا  15افراد جوان بین ، 1395سالدر  هاي سنی در کشوردرصد گروه 40است. با بررسی هرم جمعیتی، حدود 

سابقه است. افزایش کم تعداد شاغالن طی ده سال گذشته و همزمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و هاي سنی گذشته بیبه سهم گروه

  هاي آتی استزایی قابل توجه طی سالیلکرده کشور، به خودي خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران براي اشتغالتحص

 

                                                           
  تر ساله و بیش10تر به جمعیت در سن کار، ساله و بیش 10نسبت جمعیت فعالِ (شاغل و بیکار)   7

-1393  هايسال طی متغیر دهد: اینمی نتایج نشان.  است نفر چند تأمین کننده شاغل فرد هر متوسط به طور که معناست این به شاغالن تعداد به جمعیت کل نسبت 8 

 پیشرفته کشورهاي و آسیا شرق کشورهاي خصوص به کشورها، از بسیاري در. بوده است درصد 3/2ء 2010رسیده است. متوسط جهانی این نسبت در سال  6/3به  3/3از  1384

  است. ترپایین نیز جهانی متوسط از نسبت این
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  ایران آمار مرکز ،1395کار سال  نیروي از آمارگیري مآخذ : طرح

  

 ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار کشور و سطح تحصیالت شاغالن کشور  -4-2

یر غ کار نیروي با عمدتاً موجود مشاغل و نیست مناسب عالی تحصیالت داراي افراد اشتغال براي فضا که است ايبه گونه شرایط در کشور

 هايسال در لذا. است دانشگاهی تحصیالت بودن دارا اخیر، هايسال در جوان جمعیت هايویژگی از یکی درحالی که. است سازگار تحصیل کرده

 که عنیم بدین توجه شود نیز، هاشغل این نوع یا الزم است به کیفیت باشد، زیاد شده ایجاد هايشغل الزم است کمیت اینکه عالوه بر پیش رو

همانطور که در نمودار  .است عالی تحصیالت داراي افراد براي مناسب و زیاد تعداد با شغلی هايفرصت نیازمند آتی هايسال طی ایران اقتصاد

دهند و روند بیکاران تحصیلکرده در حال تقریبا نیمی از بیکاران کشور را افراد تحصیلکرده تشکیل میشود، در حال حاضر ) مشاهده می7(شماره 

وري کار حرکت کند ، بیکاران تحصیل کرده تولید هاي انسانی ایجاد کند و به سمت بهرهافزایش است. در واقع آموزش عالی بجاي اینکه سرمایه

 دهد. غییرت را گذاريسیاست مسیر و تمرکز تواندمی و است اهمیت حائز بسیار زاییاشتغال براي گذاريسیاست نکات در این به کرده است. توجه

  

  
 ایران آمار مرکز ،1395کار سال  نیروي از آمارگیري مآخذ : طرح
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   هاي سنی مختلفنرخ بیکاري زنان و مردان در گروه -5-2

نفر زن در جامعه شهري که به دنبال کار هستند،  2در واقع از  است.درصد  50سال، بیش از  )20-24(طبق شواهد نرخ بیکاري زنان شهري 

درصد است که مبین شرایط سخت براي پیدا  20سال، بیش از  )20-24(شود. همچنین نرخ بیکاري براي مردان شهري نفر موفق به اشتغال می 1

سال، کمتر  )20-24(درصد و براي مردان روستایی  30سال، کمتر از )20-24(وستایی کردن شغل براي جوانان است. همچنین نرخ بیکاري زنان ر

دهد مردان و زنان روستایی راه هموارتري نسبت به جمعیت شهري براي دستیابی به اشتغال دارند. البته باید توجه درصد است، که نشان می 13از 

  د.داشت شهرها کیفیت اشتغال باالتري نسبت به روستاها دارن

روستایی و جنسیت، نشان داده شده است، با -هاي سنی مختلف و به تفکیک شهري) نرخ بیکاري در گروه10) و (9در نمودار شماره (     

  توان به موارد زیر اشاره کرد.ها میبررسی نمودار

  .الف. نرخ بیکاري در شهر بیشتر از روستا است     

   .زنان نرخ بیکاري زنان با اختالف زیادي بیشتر از مردان استب. .با وجود نرخ مشارکت پایین      

  .هاي سنی استج. نرخ بیکاري در گروه جوانان بسیار بیشتر از سایر گروه     

    

  
 ایران آمار مرکز ،1394کار سال  نیروي از آمارگیري مآخذ : طرح
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  ایران آمار مرکز ،1394کار سال  نیروي از آمارگیري مآخذ : طرح

  

 افزایش بیکاري در کشور وفارغ التحصیل دانشگاهی رشد نرخ مشارکت زنان  -6-2

اي داشت. با توجه به افزایش نیروي کار در کنار موقعیت خاص هرم سنی جمعیت کشور، باید به مقوله افزایش نرخ  مشارکت زنان توجه ویژه

 زایی ایجاد کند. در حال حاضرهاي معطوف به بازار کار و اشتغالگیري و سیاستدولت جهتکند و همچنین افزایش نرخ مشارکت زنان، ایجاب می

هاي عالی، نیاز به کار براي معیشت . با توجه به افزایش زنان در آموزش9درصد است7/20نرخ بیکاري کل زنان  بر اساس نتایج مرکز آمار کشور

 .یابداشتغال بیشتر شده، همچنین نرخ بیکاري افزایش میزندگی، باال رفتن سن ازدواج، مشارکت زنان در 

 شهرها فزایش مهاجرت از روستا به شهرها و افزایش نرخ بیکاريا -7-2

عدم توازن رسید.  95درصد در سال  74درصد به 4/71از   90، میزان شهرنشیی افراد در سال 1395بر اساس نتایج آمار نفوس مسکن سال 

با توجه به  ، شهري سبب شده مهاجرت از روستا به سمت شهرهاي خصوصا بزرگ صورت پذیرد هاي روستایی وبخش هاي اقتصادي بینفرصت

عمدتا  افراد در واحدهاي غیر مولد و این به جذبمنجر  ،نیروي جوان و جویاي کار در شهرها و عدم پذیرش این افراد در واحدهاي تولیدي

  افزایش می یابد. نرخ بیکاري مناطق شهري همچنانیط در این شرامی شود. گري هاي واسطهبخش

   

                                                           
  1395نتایج طرح آمارگیري نیروي کار سال ٩ 
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  نرخ بیکاري در صورت تداوم وضعیت جاري -3

دهد، اگر وضعیت ریزي نشان میمحاسبات طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در موسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

رسد و نرخ بیکاري کل جوانان تحصیل کرده تا درصد می 4/14به رقم  1400کل تا سال هاي گذشته همچنان ادامه داشته باشد، نرخ بیکاري دهه

 درصد خواهد بود. 5/48رسد و این رقم براي زنان تحصیل کرده بسیار باال و در حدود درصد می 4/36به  1400سال 

  

  شور): نرخ بیکاري در صورت تداوم وضعیت یک دهه گذشته در بازار کار و اقتصاد ک1جدول (

 گروه 1400نرخ بیکاري در سال 

 سال 10کل جمعیت باالي  14,4

 سال تحصیل کرده 34تا  20جوانان  36,4

 زنان-ساله تحصیل کرده 34تا  20جوانان  48,5

 برنامه ریزي و مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسه ایران، اقتصاد مطالعات جامع طرح: مأخذ

  

 تداوم نرخ بیکاري کنونیتعداد شغل مورد نیاز براي  -4

ساله  24تا  20ساله (زنان شهري تحصیل کرده و مجرد و مردان شهري) به بازار کار، ورود جمعیت  34تا  25ورود بخشی از جمعیت غیر فعال 

هاي جدید در سالساله  24تا  20هاي شغلی جدید و همچنین افزایش نرخ مشارکت جمعیت هاي سنی باالتر و نیاز به موقعیتکنونی به گروه

هاي پیش رو را در پی داشته باشد. این تصویر  از سمت عرضه تواند افزایش قابل مالحظه جویندگان کار در سالآتی، سه تحولی است که می

عرضه  تهاي شغلی است. با توجه به تحوالت ذکر شده در سمنیروي کار نیازمند تحول در سمت تقاضاي نیروي کار و افزایش قابل توجه فرصت

درصد باالتر نرود، الزم است به طور متوسط  12از میزان  1399تا  1395هاي دهند، براي آنکه نرخ بیکاري طی سالنیروي کار، برآوردها نشان می

 بنابراین حفظ زایی است.اقتصاد ایران از منظر اشتغالتعداد در  هزار شغل ایجاد شود. این میزان ایجاد شغل ، یکی از باالترین 685در هر سال 

 گذاري اقتصادي نیاز دارد.نرخ بیکاري کنونی نیز خود به تحوالت جدي در عرضه سیاست

 

  ): تعداد شغل مورد نیاز براي تداوم نرخ بیکاري کنونی2جدول (

 هاي اخیرمتوسط نرخ بیکاري در سال
تعداد شغل مورد نیاز براي ثابت ماندن نرخ بیکاري 

 در ارقام فعلی 1399تا  1395هاي طی سال
 گروه

 سال 10کل جمعیت باالي  هزار نفر 685 4/12-2/11

 مردان هزار نفر 568 5/9-6/8

 زنان هزار نفر 117 2/20-6/19

  برنامه ریزي و مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسه ایران، اقتصاد مطالعات جامع مأخذ : طرح

 

  ایران پنجره جمعیتی -5

اگر از این  .دهدبینی است. در تاریخ هرکشوري این پدیده معموال یک بار روي میجمعیتی در هر کشور از قبل قابل پیش وقوع پدیده پنجره

این  در صورت استفاده نکردن از کندتوان کشوري در حال توسعه را به کشوري توسعه یافته تبدیل فرصت تاریخی به درستی استفاده شود، می

تواند هر یکه م می کندتر را ایجاد ه تهدیدي براي آینده آن کشور خواهد شد و مشکالت و معضالتی به مراتب پیچیدهفرصت، این پدیده تبدیل ب

 هاي سنگینی دچار کند.هاي سال به مشکالت و عقب افتادگیکشوري را تا سال

دهند، با درصد کمی از جمعیت کشور را تشکل می ،لسا 65از طرفی تعداد افراد باالي و نرخ پایینی دارد تولد  ،دوران پنجره طالییدر      

تواند منشا خیر و تحوالت اقتصادي در کشور باشد، در می ، این شرایطتوجه به انبوه فارغ التحصیالن و جوانان داراي مهارت و توانایی کار کردن

باشد. جمعیت در سن سال می 65ال و افراد باالي س 15حال حاضر کمتر از یک سوم جمعیت کشور خارج از فعالیت هستند که شامل افراد زیر 

در این شرایط ما از  .میلیون نفر رسیده است 3/53به  1394رشد در سال میلیون  5/6میلیون نفر بود، که با  8/46برابر با  1384کار در سال 
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هاي ) درصد گروه3( شود. در جدول شمارهمندیم تا بتوانیم از این فرصت طالیی بهترین استفاده نیروي کار جوان و آماده بسیار خوبی در کشور بهره

 سال سن دارند. 15-65درصد جمعیت کشور بین  9/69دهد در این شرایط حدود را نشان می 95عمده سنی کشور در سال 

باید بر عرضه و تقاضاي نیروي کار متمرکز باشد. از بعد عرضه، ي جمعیتی باز است به طور خاص اي که دریچهگذاري در دورهسیاست     

ها باید به ایجاد شرایط مساعد (سیاسی، یعنی سیاست10مد،ار سالم، ماهر و باانگیزه بیانجاهاي اتخاذ شده باید به تکوین یک نیروي کسیاست

 شوند،سطح باالي گذشته که در حجم زیاد وارد نیروي کار میهاي بزرگ ناشی از باروري اجتماعی و اقتصادي) براي جذب و اشتغال مولد نسل

  .کمک کند

  

 1395هاي عمده سنی کل کشور در سال گروه): 3جدول شماره (

  +65  64-30  29-15  14-0  گروه هاي عمده سنی کل کشور

  1/6  8/44  1/25  0/24  1395سال

  ،مرکز آمار ایران1395نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن مآخذ : 

  

 .به پایان می رسد 1430شروع شده و طبق پیش بینی ها در سال  1385دوران پنجره جمعیتی کشور که از سال  )10شماره(طبق نمودار 

 .ندو تحول بزرگی در اقتصاد خود بده معجزه اقتصادي در کشورهاي جنوب شرقی آسیا که توانستند از این فرصت طالیی به خوبی استفاده کنند

) شروع دوره پنجره 10در نمودار شماره( .تواند مثال خوبی از نادیده گرفتن این فرصت طالیی باشدهمچنین فاجعه اقتصادي امریکاي التین می

  .نشان داده  شده استدر کشور جمعیتی و پایان دوره 

 

  (پنجره جمعیتی ایران) 1430) تحوالت ساختار سنی جمعیت تا سال 10نمودار (

 
 ،مرکز آمار ایران1395نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن مآخذ : پیش بینی 

  

 هاي پنجره جمعیتی با توجه به هرم جمعیتی ناموزون ایرانفرصت -1-5

گیرد، در این شرایط تري شکل میهاي کوچک،در نتیجه خانواده ،دارند ترينسل انفجار تولدها  باروري پایین، پنجره جمعیتی در -الف     

رایط با این ش .روداز این رو تقاضا از کمیت به سمت کیفیت فرزندان پیش می .دهندگذاري بیشتري روي فرزندان خود انجام میها سرمایهخانواده

                                                           
 .1394،اجتماعی علوم گروه اجتماعی، علوم و روانشناسی دانشکده دیلمی،گالوش.پنجره جمعیتی یک مهبت یا یک موهبت پدیده اي مشکل افزا.سلیمی  10 

درصد ۶٩٫٧ 
درصد٧٠٫٩

69/9

درصد۵٨٫١.
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 شود.میهاي زیربنایی و توسعه پایدار فراهم وري از سرمایه انسانی فعالیتآموزش و بهره گذاري در بهداشت،ي سرمایهاین دوره فرصت مناسب برا

  .سیاسی و نهادي است،  اجتماعی ،بسترهاي مناسب اقتصادي، الزمه کامل شدن این پروسه 

ید سرانه این شرایط براي رشد تول .شودکنندگان میبه مصرف افزایش جمعیت در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان -ب     

وري و تولید را افزایش دهیم و از سوي توانیم بهرهمی، با توجه به نیروي کار در حال رشد و فراوان. شودمطلوب است و منجر به تولید اشتغال می

  .ارزش افزوده و پس انداز شویم افزایش تولید،تغیرات ساختار سنی منجر به و  چرخه زندگی دیگر با توجه به الگوي

 در .ساندر ريیا ديقتصاشرایط ا دبهبو به نداتومی آن از صحیح يگیر هبهر که،ستا موقتی مانیز دوره ريکشو هر در جمعیتی هپنجر -ج     

 و شغلی يفرصتها انفقد و ريکند. بیکا روبرو هاییها و ضعفچالش با را رکشو نداتومی ستدرنا يهاسیاست ذتخاو ا مدیریت ضعف لحا عین

 ايبر هاییفرصت دنکر همافر و شغلی يهافرصت شگستر. 11دوره پنجره جمعیتی کشور است در جمعیتی چالش ترینمهم کافی اريگذسرمایه

  .کند دیجاا جمعیت طالیی فرصت از داريبر هبهر ايبر بسترهایی نداتومی رکا زاربا در نناز رحضو

 خط ذتخاا اجتماعی، سیاسی و بستر و محیط مندزنیا آن نشد بالفعل کهدشومی بمحسو هبالقو پتانسیلی و فرصت جمعیتی پنجره -د     

 رطو به جمعیتی هپنجر از داريبرهبهر .شود ديقتصاا توسعه و شدر موجب ،نداجمعیتی نمیتو هپنجر نشد دهگشو فصر .ستا مناسب يهامشی

  .دارد لنباد بهرا يمیزآموفقیت و لفعا ،سالم يسالمند و کندمی يجلوگیر هیندآ در يسالمند دوره منفی رثاآ از رکادخو

، شروع و پایان این دوره در ایران و برخی از کشورها نشان داده شده است. همانطور که مالحضه ) طول پنجره جمعیتی4در جدول شماره (  

بسته  کره در حالکشور  دوره پنجره جمعیتی در این شرایطتر است. کشورهاي همسایه طوالنیکنید طول دوره پنجره جمعیتی ایران نسبت به می

تواند مثال خوبی از کشوري که توانست از این دوره طالیی خود ، به خوبی استفاده کند و توسعه اقتصادي و این کشور می واقعشدن است، در 

  بهمراه آورد.پیشرفت و اشتغال 

  ان،شروع، پایان ومدت پنجره طالیی در برخی از کشورها): زم4جدول شماره (

  مدت (سال)  زمان پایان  زمان آغاز  کشورها

  40  2045  2005  ایران

  35  2040  2005  ترکیه

  35  2020  1985  کره

  35  2045  2010  مالزي

  35  2040  2035  عراق

  2009ماخذ : سازمان ملل متحد 

  

  جوانان کشورهاي اشتغال در مواجه با افزایش چالش -6

ت وکیفیبه نوع  ،عالوه بر تعداد شغل ،هاي آینده با توجه به جوانانی که تحصیالت دانشگاهی را در مدارج باالتر ادامه دادنددر سالالف.      

  .در این شرایط مشاغل ساده مثل مشاغل ساختمانی نخواهد توانست نقشی در کاهش بیکاري ایفا کند .اي کردشغل نیز باید توجه ویژه

با توجه به نیروي  آموزش و پرورش صورت پذیرفته، بخش اعظم از جذب نیروهاي جویاي کار مراکز دولتی از جمله بهداشت و درمان،ب.       

این نهادها به طور  که دولتی از طرفی و از طرف دیگر کسري بودجه دولت مانع آن خواهد شدهاي مازاد آموزش و پرورش و بسیاري از بخش

   .قیم در کاهش بیکاري نقش ایفا کنندتمس

مسکن آموزشی، گذاري در بخش اي از منابع کشور صرف سرمایهبخش عمده 60اي از متولدین دهه موج گسترده ،توجه به هرم جمعیتیبا  .ج     

 کمتري را براي ایجاد اشتغال دولت خواهد داشت.با این شرایط منابع آنان می شود 

باید فکر کنیم چگونه اقتصاد کشور ما  .ایجاد درآمد است ،کندآن چه این شرط را کامل می نه کافی، ایجاد شغل تنها شرط الزم و. د     

درصد در یک دوره ده ساله  10تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادي باالي  .ساالنه ایجاد کند که رفاه نسبی به همراه داشته باشد تواند اشتغالمی

  که این امر با شرایط کنونی کشور بسیار سخت و دست نیافتنی است. باشدمی

                                                           
 16/11/1392، 3129منبع : صادقی رسول دنیاي اقتصاد شماره ١١ 
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هاي خدماتی در آن بخش ،کارآفرینی مورد توجه قرار گرفت هایی که در کشورها به عنوان بستر توزیع درآمد و ایجادیکی از بخش .ه     

ثال م .ها محدود ماندکشور ما در این بخش ،باشندباشد و کمتر در حال منسوخ شدن میها نیازمند کاربر  میاز آنجایی که این بخش .کشورها بود

  .هاي گردشگري با بن بست رشد مواجه شددر بخش

 

 بازار کارمقررات  ها وهاي سیاستچالش -7

یران ا رتبه دهدشود. آمار بانک جهانی از سهولت کسب وکار نشان میکسب و کار در آن به سهولت انجام نمیایران یکی از کشورهایی است که 

ري جامع نگحقوقی و قانونی مربوط می شود. تعدد و عدم یکی از مشکالت فضاي کسب وکار در ایران، به مسایل . است کشور 189در میان  152

قوانین و عدم بازبینی قوانین مصوب دوره هاي گذشته، به منظور تطبیق با شرایط فعلی، باعث شده تا فضاي حقوقی کسب وکار، شامل قوانینی 

اي هکه ضمن سرگردانی فعاالن اقتصادي، اثربخشی فعالیت ها را کاهش می دهد و در کنار سایر شاخص هاي کسب و کار، شرایط را براي فعالیت 

شود که تر میحساس ،کندو اشتغال جوانان ایجاد می بازار کاریی در هاچالشکه ت و مقررا هاسیاستزمانی 	.اقتصادي، مشکل و سخت می کند

الزم شود. کشور با انبوه نیروي کار مواجه است و زمان کمی براي حل موضوع بازار کار و اشتغال دارد و تا چند دهه دیگر وارد جمعیت پیري می

 اشتغال و بهاقتصادي و ،کشور را دچار بحران هاي بی اثرها در بازار کار مرتفع شود، در غیر این صورت  اثرات مقررات و سیاستاست این آسیب

  .کردیماشاره  کشور با آن مواجهه شده ،که محیط کسب کار  هاییوچالش مشکالت قانونی مواردي از در ذیلکند.طبع آن مشکالت اجتماعی می

  زایی، تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات مالی بر دوش دولت و سیستم بانکی است.  ها جهت اشتغالرویه کلی قوانین و سیاست -     

  هاي اقتصادي وجود نداشته است.بندي مشخصی در ارائه تسهیالت به بنگاهاولویت -     

  ارزش افزوده آن منطقه نبوده است.  اي هر منطقه، متناسب با بازار کار و مزیت نسبی تولیدي وهحرف هاي دانشگاهی و فنی وآموزش -     

  .تعادل روابط بین کارگر و کارفرما نماید تا تفاهم واي طراحی شده است که بیشتر تعارض منافع را ایجاد میقوانین حمایتی به گونه -     

  .است مانده مغفول آن تقویت و کار فرهنگ -     

  .است نشده تصریح قوانین ذیربط نهادهاي بین تعامل و هماهنگی نحوه -.     

  .بر روي بخش هاي خصوصی حاکم است ها در حوزه مالیاتیها و سخت گیريموانع اداري، پیچیدگی -     

  .شودتکرار می تغییرات در مقررات مربوط به محیط کسب و کار -     

 ستا در مجلس به تصویب رسیدهو کار  در راستاي بهبود فضاي کسبسهل انگاري دستگاه هاي اجرایی دراجراي قوانین و مقرراتی که  -     

  راهکار و پیشنهاد هاي براي استفاده از فرصت پنجره جمعیتی و اشتغال زایی -8

   12سیاست هاي اقتصاد کالن -1-8

واند، تهاي مالی، ارزي و پولی برنامه ریزي شده میتسکارآفرینان و کسب و کارها دارد. کشور با اتخاذ سیامحیط اقتصاد کالن تاثیر بسزایی بر 

مند سیاست کالن قدرت ،کندها رقم بزند . بی ثباتی اقتصاد کالن کارآفرینان را از راه اندازي کسب و کار منصرف مینقش مهمی در این سیاست

اران خارجی و اطمینان خاطر براي سرمایه گذاران داخلی شود و در نهایت، به رشد و توسعه کشور و افزایش تواند متضمن ورود سرمایه گذمی

 شود.هاي اقتصاد کالن قدرتمند نقش دارند اشاره میمورد اساسی که در تبعین سیاست 6اشتغال کارجویان همراه شود. در ذیل به 

     تورم پایین و با ثبات -1-1-8      

 مزمن و ردف به منحصر پدیده یک به صورت که شود گرفته درنظر کالن اقتصاد بی ثباتی اصلی هايمؤلفه از یکی به عنوان می تواند تورم 

 هب سنجش معیار این اهمیت. به همراه دارد کشور اقتصاد مختلف هايبخش در هابی ثباتی و هاناکارآمدي از بسیاري خود بطن در و است درآمده

 ار بلندمدت قراردادهاي ارزش باال تورم آفت. است اقتصادي رشد اصلی عامل و داده نشان را اقتصاد در مناسب تقاضاي سطح که استگونه ایی 

 ورمت نرخ روند مقایسه. یابدمی افزایش سرمایه گذاري ریسک هزینه آن تبع به که آوردمی وجود به بی اطمینانی نوعی بازار در و دهدمی کاهش

                                                           
12 macroeconomic stability 
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 از یکی تورم در واقع .است ایران اقتصاد اصلی معضالت از همچنان تورم نرخ است که آن از حاکی توسعه حال در و نوظهور اقتصادهاي و ایران

 زي،مرک بانک زمینه در اصالحات از مجموعه اي به پایدار و تک رقمی تورم .است ایران اقتصاد زایی درعدم سرمایه گذاري واشتغال اصلیمعضالت 

  .برقرار شود پایدار و تک رقمی تورم سمت به تورم کاهشی مسیر تا ،نیازمند است عمومی مالیه و بانکی شبکه

  نرخ بهره بلند مدت پایین -2-1-8      

 توانیمنتظارات تورمی با ثبات را در آینده ا از تورم باالتر در آینده حکایت دارد. نرخ بهره بلند مدت پایین در حالی نرخ بهره بلند مدت باال ،

نرخ  یعنی کاهش ،متغیر نرخ بهره است ،هاي مهم در تصمیم گیري براي سرمایه گذاريیکی از متغیر نظریه هاي اقتصادي،براساس  .انتظار داشت

  .شودمی کالنتولید و ثبات اقتصاد به منجر نهایت در  وبهره موجب افزایش سرمایه گذاري 

  نسبت پایین بدهی ملی به تولید نا خالص داخلی -3-1-8      

 در اش دهد دولت قدرت و انعطاف پذیري براي استفاده از درآمدهاي مالیاتینشان مینسبت پایین بدهی ملی به تولید نا خالص داخلی 

ع و مناب هاي مالی مالیم در دوره هاي بحرانی اتخاذ کندسیاست ،دهدبدهی مالی پایین به دولت اجازه می .پرداختن به نیازهاي داخلی کشور دارد

  .مالی براي حمایت  بخش هاي خصوصی وجود دارد

  کسري بودجه پایین  -4-1-8      

چنانچه هدف  .دهدمیتورم را تحت تاثیر قرار  نقدینگی و کسري بودجه در کشور همچنین ،شودمانع رشد بدهی ملی می کسري بودجه پایین

  .را در سطح پایین نگه دارد کسري بودجه ال زم است ،و تقویت اقتصاد کالن باشد م دولت کاهش نرخ تور

 ثبات ارزش پول -5-1-8      

ین همچن .هاي رشد بلند مدت براي خود ترسیم کرده و ریسک نرخ ارز را مدیریت کننددهد استراتژيکارآفرینان اجازه می ثبات ارزش پول به

  کنند.ها توانایی شرکت در معامالت را پیدا میدر این محیط افراد و شرکتشوند، که محیطی قوي و پایدار می سبب ایجاد

   سیاست ارزي مناسب -6-1-8     

را تحت تاثیر قرار در صورت انحراف می تواند تولید و اشتغال پیش رو دولت است. نرخ ارز در حال حاضر تعیین نرخ ارز، یکی از چالش هاي 

ماند و نهایتا تعطیلی مراکز تولیدي دهد، در نتیجه ظرفیت هاي تولیدي کشور بال استفاده میدهد.، کاهش نرخ ارز واردات به کشور را افزایش می

، در نتیجه قدرت رقابت پذیري شودمیکاالهاي وارداتی جایگزینی ارز واردات را کاهش و کاالهاي داخلی  افتد. از طرف دیگر افزایش نرخاتفاق می

  ود.شی صادراتی کشور در بازار هاي جهانی فراهم میهایو فرصت رقابت کاال به همراه داردتولید و اشتغال بهبود تولیدکنندگان داخلی را افزایش و 

تواند بر نتایج واقعی اقتصاد هاي پولی و مالی دولت میو در کنار سیاستدارد گذاري کالن کشور قرار هاي سیاستنرخ ارز در ردیف اولویت

ل سیاست هاي مکمو نظام ارز مدیریت شده با هدف گذاري تورمی  مندنیازکشور  به نظر می زسد در شرایط فعلیتأثیرات مهمی برجاي بگذارد. 

  .شودکشور  است، تا بتواند مشوق صادراتی و  در عین حال مانع واردات بی رویه به

  توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط   -2-8

روهاي ي از نیبربهرهبسزایی در  ، نقشهاي نو در تولیدو خلق ایدههاي کوچک و توسعه کارآفرینی بنگاه ،اي که پنجره طالیی باز استدر دوره

مین کنند و ههاي کوچک و متوسط فعالیت میدر بنگاهدرصد باالیی از نیروي کار هر کشور جوان کشور در مسیر اشتغال و توسعه کشور دارند. 

 .هاي کوچک و متوسط نظارت داشته باشندها با حساسیت باالیی به عملکرد بنگاهتا دولت ،دلیل کافی است

ار نیروهاي بیکهاي شغلی جدید و به کارگرفتن ها در خلق فرصتهاي کوچک و متوسط حائز اهمیت است، ظرفیت آناما آنچه درباره بنگاه     

هاي شغلی جدید در درصد از خلق فرصت 80شود. براساس آمار کمیسیون اروپا که این مکانیسم منجر به تعدیل نرخ بیکاري می .در کشورهاست

ي هاهاي شغلی جدید توسط بنگاهدرصد خلق فرصت 80بیش از  .متوسط بوده است هاي کوچک وبر عهده بنگاه 2012سال  پنج سال منتهی به

  دهد.متوسط را در ایجاد اشتغال به خوبی نشان می هاي کوچک ویابد که این امرنقش بنگاهکوچک و متوسط در کشور تحقق می

ن کنند. به همین دلیل یک رابطه معنادار بیهاي کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا میبنیان در بستر بنگاه هاي کارآفرینی و دانشیدها     

ي کوچک و هاعبارت دیگر اگر کارآفرینی را یک فرآیند در نظر بگیریم، بنگاه کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد. بههاي رونق بنگاه
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ها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد شد و شرایط هاي مختلف اقتصاد هستند که حمایت از این بنگاهمتوسط ابزار اجرایی آن در بخش

  د .شوپیشرفت کشور مهیا می ان کشور در اشتغال و رشد وگیري از جوانبهره

  13بهبود زیر ساخت ها و فضاي کسب و کار -3-8

 تمقررا (از کسب وکار هايهزینه که دهدرخ می زمانی متوسط و کوچک هايبنگاه توسط رسمی مشاغل ایجاد و هاشرکت هايفعالیت گسترش

 سایه هاينههزی می رسد، به نظر کم بازار هزینه هاي که هنگامی حتی. باشند پیش بینی قابل و کم ها)زیرساخت و سنگین مالیاتی بار تا گرفته

 بی ثبات و ضعیف سرمایه گذاري محیط یک. باشد باال خیلی می تواند فساد یا و بازار یا مالی تأمین به دسترسی کمبود نظیر کسب وکار براي

 اهآن از بسیاري نتیجه، در. دهدمی قرار تأثیر تحت می کنند، ایفا کشور اشتغال در تريمهم  نقش که را متوسط و کوچک هايشرکت اغلب

  . می خورند شکست شغل ایجاد و توسعه براي خود بالقوه توان از بهره برداري در و می مانند باقی غیررسمی

 مانز مدت مانند فاکتورهایی که است کسب وکار فضاي هايشاخص ها،بنگاه اقتصادي فضاي وضعیت بررسی براي ابزارها مهمترین از یکی

 و قراردادها اجراي فرا مرزي، تجارت مالیات، پرداخت خرد، سهام داران از حمایت اعتبار، اخذ اموال، ثبت مجوز، اخذ کسب وکار، شروع براي الزم

 ورهايکش در .داشته باشد وکار کسب فضاي ارتقاي اي بهتوجه ویژه  کلی الزم است دولت دهد به طورمی قرار نظر مد دیون را پرداخت در توانایی

 .است حاد تر متوسط و کوچک هايبنگاه مالی تأمین مسئله پایین درآمد با

 و کوچک هايبنگاه توسعه استراتژي تدوین که ،می دهد نشان متوسط و کوچک هايبنگاه از حمایت و ایجاد در کشورها موفق تجربه      

اصلی  ه عنوانب استراتژي، این تحقق در هابانک. گیرد شکل کشور مالی بازار فعاالن و حاکمیت بین کارآ و روشن سازوکار یک براساس باید متوسط

 در بانکداري سنتی هايروش نبودن کارآ به علت دیگر طرف از. کنندمی ایفا را مهمی نقش متوسط و کوچک هايبنگاه مالی تأمین نهاد ترین

 ورهاکش توجه مورد بانکداري نظام در کاربردي الگوي یک به عنوان متوسط و کوچک هايبنگاه بانکداري متوسط، و کوچک هايبنگاه با مواجهه

 و کوچک هايبنگاه مالی تأمین شکاف ،می دهد نشان شواهد مثال براي 14.است گرفته صورت باب این در گسترده اي مطالعات و گرفته قرار

 هايکتشر مالی تأمین و سرمایه بازار طریق از عموماً بزرگ هايشرکت مالی تأمین کشورها، این در. است کمتر یافتهتوسعه  کشورهاي در متوسط

 ریقط از عمدتاً بزرگ هايشرکت مالی تأمین مالی، بازارهاي پیشرفت عدم به دلیل ایران در اما گیرد،می انجام بانک ها طریق از متوسط و کوچک

 باقی متوسط و کوچک هايبنگاه مالی تأمین براي ناچیزي منابع عمالً تکلیفی، تسهیالت وجود به دلیل دیگر طرف از و شودمی انجام بانک ها

 یستأس هنگام در به ویژه مسئله این. است مشکل تر بزرگ هايشرکت با مقایسه در متوسط و کوچک هايبنگاه براي مالی تأمین لذا. ماندمی

   .نمایدمی رخ بیشتر هاییبنگاه چنین

 ودنب و مالی منابع به دشوار دسترسی کسب وکارهاي کوچک، موانع بزرگترین از یکی دهندمی نشان شده انجام هايبررسی و مطالعات     

 منابع جذب عدم و مالی منابع کمبود مانند هاییناتوانایی و ضعف ها به عبارتی 15کسب وکارها است این براي مالی تأمین مناسب سازوکارهاي

 جملهاز تسهیالت سود نرخ بودن باال همچنین و بانکی تسهیالت آوردن به دست بانکی، ضمانت نامه هاي ارائه در موجود مشکالت کافی، مالی

  است .  کشور در هابنگاه این دغدغه هاي

تواند راه را براي توسعه کسب و کار هاي کوچک برد میرفع این موانع با توجه به شرایط کشور که در دوره طالیی پنجره جمعیتی به سر می     

  .زایی جوانان را به همراه  داشته باشدهموار کند و در نتیجه اشتغال

  16سیاست ها، نهادها و مقررات بازار کار -4-8

ایجاد محیطی مناسب براي وجود نهادهاي کارآ از مهمترین عوامل زمینه ساز براي رشد و توسعه پایدار اقتصادي است. نهادهاي منسجم و مکمل با 

ها و انعطاف پذیري هاي بیشتري حاکم باشد و به دنبال آن کارکرد کارآي بازار شکل فعاالن اقتصادي مسیري را شکل می دهند که در آن فرصت

ن تفاوتی رقم بزند. براي درگیر شدآثار اقتصادي می تواند، با تحت تأثیر قرار دادن روابط کارفرما و کارگران ، مقررات و نهادهاي بازار کار م. بگیرد

                                                           
13 .investment climate 
14 firm size and the business environment:worldwide survey results ,ifc 

تامین مالی کسب و کار هاي کوچک و متوسط در آمریکا،دفتر مطالعات اقتصادي مرکز  .هاي کوچک و متوسطدیگران،الگوي مالی بنگاه و رسولیان،سمیرا١٥ 

  10ص 1395،سال 14843هاي مجلس شوراي اسالمی شماره مسلسل پژوهش

16 labor market institutions 
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تقیم د به طور مستوانمیکشور ما  کارفرما و کارگر در یک رابطه کاري بلندمدت و بهره ور، یک مجموعه مقررات بی نقص (یا کم نقص )حیاتی است.

 عملکرد بازار کار اثرگذار باشند: از دو طریق بر بهبود

  مقررات و قوانین اصالح و نهادسازي -1-4-8      

  : از عبارتند کشور در کار بازار حوزه قوانین مهمترین ز جملها

 ارتقاي و رقابت پذیر تولید موانع رفع قانون بانوان، نیمه وقت خدمت به مربوط قانون وظیفه، و بازنشستگی هماهنگ نظام قانون کار، قانون      

 بازار یطشرا تغییرات. کمتر و کارگر نفر پنج داراي مشاغل و هاکارگاه معافیت قانون خانگی، مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون کشور، مالی نظام

 مذکور وانینق در اصالحاتی تا نمایدمی ایجاب کشور، کالن اقتصاد شرایط و) تحصیالتی و جمعیتی جنسیتی، ترکیب نظر از( اخیر هايسال در کار

  شود. تأکید و تصریح توسعه هايبرنامه در موضوع این که است شایسته و گیرد صورت تعدیالتی و اعمال

  کار بازار فعال هايسیاست اعمال -2-4-8     

در . دهد کاهش را بیکاري کار، بازار تطبیق کارآیی افزایش و کار نیروي تقاضاي و عرضه افزایش با کندمی تالش کار بازار فعال سیاست هاي

  مورد آن اشاره شده است. 3ذیل به 

  مهارت و آموزش -1-2-4-8     

 خود بالقوه رشد و کسب وکار توسعه براي عمده اي محدودیت را مهارت کمبود کارفرمایان از بسیاري، دهندمی نشان جهانی هايبررسی

 صرف با دولتی آموزش خدمات حاضر حال در. است اساسی بسیار کارگران درآمد و وريبهره افزایش براي کار نیروي کیفیت افزایش. دانندمی

 ایجاد نظر از هم مهارتی و تحصیلی کارآمد آموزشی نظام. شودمی ارائه کارفرمایان نیاز با ارتباط کم و کیفیت کم به صورتی توجه، قابل هايهزینه

 با اغالنش مهارت تطابق افزایش نظر از هم ،)شغل جستجوي فرآیند تسهیل نتیجه در و( کار نیروي تقاضاي و عرضه طرفین میان تطابق و توازن

  .است اهمیت داراي کارآفرینی هايزمینه ایجاد نظر از هم و) بهره وري افزایش نتیجه در و( کار محیط در کار

  دانشگاهی فارغ التحصیالن جذب براي کارفرمایان به معافیت اعطاي -2-2-4-8      

 رد و اشتغال زمان در دانشگاهی فارغ التحصیالن آموزش از بخشی کارآموزي، هايدوره رواج عدم و دانشگاه و صنعت میان کم ارتباط به دلیل

یالن و تمایلی به جذب فارغ التحص. و حتی بازنشسته دارند سابقه با نیروهاي جذب به بیشتري انگیزه کارفرمایان لذا و افتدمی اتفاق کار حین

 ،رمایانهاي تشویقی به کار فاعطاي معافیت. آورندروي می غیرمرتبط اشتغال کارهاي به دانشگاهی فارغ التحصیالن در این شرایط. دانشگاهی ندارند

در این شرایط معافیت مالیاتی یا معافیت بیمه اي براي کارفرمایان زمینه حضور جوانان  .شودانگیزه براي استخدام فارغ التحصیالن و جوانان می

  .شودها فراهم میدر بسیاري از شرکت

  منطقه اي اشتغال زایی توسعه -3-2-4-8      

 ،زاییاشتغال هايطرح اجراي در است. پایدار اشتغال ایجاد و منطقه اي متوازن توسعه به توجه کار، بازار فعال هايسیاست مؤلفه هاي دیگر از

 .باشند اولویت در هستند، کشوري میانگین از باالتر بیکاري نرخ داراي که هاییشهرستان و هااستان

  تقویت بخش خصوصی و کوچک سازي دولت -5-8

ه توسع به. این امر منجر باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود دولتیي هاکارخانهو  مراکزخدماتی بخشی از 44در جهت اجراي قانون اصل 

مردم در فضاي رقابتی در نتیجه  شود،دولتی میهاي خصوصی و تعاونی و در مقابل کوچک کردن حجم سرمایه گذاري سرمایه گذاري بخش

ري از کشور ایران طی الگو پذیصرفاً نظارت و کنترل بر این بخش را برعهده داشته باشد،  دولت خود اقتصاد کشور را در دست بگیرند و توانند،می

عمل کند و تنها در این رت مناسب و دقیق خصوصی سازي به صو کند در اجراي کشورهاي صنعتی دنیا که این مسیر را طی کردند تالش می

توسعه  وتشویق و هدایت سرمایه گذاران به رقابت و  تقویت حقوق مالکیت خصوصی و اصالح ساختار مالی و بازار نیروي کارموجب  تواندصورت می

  .کشور شوداقتصادي 

گري دولت آنچنان که امور تصديتقویت بخش خصوصی برداشته است، اما   جهتدولت تاکنون قدم هاي قابل توجهی در در این راستا       

دید ها تشها بیشتر و در نتیجه نگاه درآمدي به واگذاريمورد انتطار بود، کاهش نیافته است و وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد واگذاري
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رخی هاي دولتی موجود و حتی بد تغیر یابد. بار مدیریتی دولت در بنگاهشده است، براي نیل به خصوصی سازي موفق، الزم است این نگاه و رویکر

دولت در برابر بخش . وقتی رسد دولت مایل نیست خود را از شرکت داري رها کندهاي واگذار شده کاهش نیافته است و به نظر میموارد بنگاه

ایجاد  يبی اعتمادو دولت بخش خصوصی  ، بینکندمیهاي دولتی ها و سازماندستگاهبه نفع نامه و بخشنامه آیین به تصویبخصوصی تصمیم 

. افتداتفاق می را همراه دارد و نهایتا خروج سرمایه گذاران بخش خصوصی از بازار کار خصوصیو رویگردانی بخش شود و در نتیجه دلسرديمی

نند، کهاي خصوصی سازي بازي نمیها نقش چندان فعالی در اجراي سیاستی بانکسازي در شرایط فعلفرایند خصوصیها در عالوه بر این چالش

 اگر قرار است واگذاري موفق باشد الزم است نظام تامین مالی درستی هم طراحی شود. از بعد حقوقی این موضوع در قانون تعریف شده است، در

اشاره کرد، با این شرایط بانک مرکزي در توانمند سازي  44هاي کلی اصل سیاست) قانون اجراي 28توان به ماده (بعد توانمندسازي مالی تنها می

رفت عملی نکرد، در این شرایط نیاز به اجراي قوانین و  نقش بانک ها در تقویت خصوصی سازي کشور بخش غیر دولتی آنچنان که انتظار می

  . است

اجراي بدون کم و کاست قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار که نوعی  وها گیريها و تصمیمسازيمشارکت بخش خصوصی در تصمیم     

یت تواند بر تقومی الزام دولت به انجام همه تعهدات در قبال بخش خصوصیکند و را تبعین میو همکاري دولت و بخش خصوصی  مشارکت کارآمد

ضاي فو در ادامه ایجاد  گري دولت در اقتصادتصديکاهش  نقش بسزایی داشته باشد و در نتیجه جایگاه بخش خصوصی و روند خصوصی سازي

   رقابتی ورونق اقتصادي و اشتغال به همراه دارد.
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   نتیجه -9

ابتداي میانسالی و در در این دهه  افراد این واقع در است. سال 30-34 سنی فاصله به مربوط جمعیتسنی  برآمدگی بیشترین 1395در سال 

در  و هرم سنی جمعیت شودمیرشد جمعیت آهسته  هاي آتیسالدر  .کنندمیآغاز  را خود کهنسالی و بازنشستگی دورانادامه سه دهه بعدي 

سال آینده جمعیت پیري در پیش دارد. در حال حاضر انبوه جمعیت جوان  30 ،در. با ادامه روند کنونی کشورخواهد شدبه شکل استوانه  آینده

تواند باعث اشتغال جوانان و توسعه اقتصادي می ،هاي بلند مدتبرنامه ریزي دقیق و سیاست .باشد تواند هم فرصت و هم تهدیدبراي کشور می

  شود.افزایش بیکاري و ناهنجاري هاي اجتماعی می باعثکشور شود، در غیر این صورت با نادیده گرفتن این جمعیت انبوه آماده به کار ، 

ها در دوره اي که پنجره جمعیتی باز ها و برنامه ریزيسیاست گذاري .در حال حاضر کشور ما در دوران پنجره طالیی جمعیت بسر می برد    

توانند یک جهش اقتصادي در سال قرار دارند. این شرایط می 64تا  15درصد جمعیت کشور بین  70حدود  است.حساس و کلیدي بسیار   ،است

ستفاده امثال خوبی از  ،تواندیهمچنین فاجعه اقتصادي امریکاي التین م وتجربه معجزه اقتصادي در کشورهاي جنوب شرقی آسیا . ایران ایجاد کند

   .نادیده گرفتن این فرصت طالیی باشداز فرصت و 

مهمترین پیامی که از کاهش نسبت مشارکت اقتصادي در هاي گذشته در کشور شاهد نرخ مشارکت اقتصادي پایینی بودیم، در سال     

صورت گرفته است. این امر در تعویق کشور با هاي گذشته به اقتصاد سالدر  60دهه  شوك عرضه نیروي کار شود،می هاي گذشته دریافتسال

شود در این ها در حال افزایش است، همزمان میو زنان فارغ التحصیلی که نرخ مشارکت آن 70سال هاي آتی با تداخل ورود نیروي کار متولد 

 تیآ سال هاي طی ایران اقتصاددر واقع دارد.  مان دیگر ضرورتبیشتر از هر ز ،شرایط  سیاست گذاري بلند مدت و برنامه ریزي دقیق در کشور

  است.  عالی تحصیالت داراي افراد براي مناسب و زیاد تعداد با شغلی هايفرصت نیازمند

بیکاري نرخ کشور  آخرین آمارطبق  هم اکنون .باشددرصد می 5/8میانگین نرخ بیکاري در جهان حدود کار سازمان بین المللی  طبق اعالم

 ،چنانچه ماهیت رشد اقتصادي کشور همانند سال قبل باشداست این نرخ بیش از میانگین جهانی است. درصد  4/12حدود  1395در سال  ایران

 هطبق برآوردها براي اینک .پیش رو داریمهاي آتی بلکه روند افزایش بیکاري را در سال ،نه تنها شاهد کاهش بیکاري خواهیم شد 1400تا سال 

  هزار شغل ایجاد شود. 685وضعیت نرخ بیکاري جاري بیشتر نشود باید ساالنه حدود 

 واهدش این. است نداشته را الزم توفیق تاکنون ایران کار بازار سیاست گذاري هاي که می دهد نشان روشنی به کشور کار بازار وضعیت     

 و ابزارها از بهره مندي  و دنیا در موفق و شده آزمون رویکردهاي به ،پیشین رویکردهاي از سیاست گذاري رویه مرور به که، ندکمی ایجاب

ها و مقررات بازار کار و توسعه نهادها و فضاي کسب و کار، هاي کالن مناسب، زیر ساخت. سیاستشود داده سوق کار بازار جدید هايسیاست

تی، راه  براي کارآفرینی و ایجاد اشتغال و در نهایت یورود کشور به پنجره جمعتواند با توجه به میسازي و تقویت خصوصیکسب و کارهاي کوچک 

  .توسعه کشور باز کند
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